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VLOOKUP жаңарту құралын пайдаланғанда, негізінде «Мән осы жерде. Басқа орынға барып менің мәніме сәйкестік тауып, сол сәйкес мәнге сәйкес ұяшық ішінде 

орналасқан сөздерді немесе сандарды маған көрсетіңіз» – деп айтасыз. Ол көмектессе, сол үшінші мәнді (бағ_индекс_сан) іздеу нәтижесінде қабылдаңыз. 

VLOOKUP үшін алғашқы үш аргумент қажет; соңғысы – қосымша, бірақ одан шықсаңыз, ол әдепкі параметр бойынша TRUE параметріне орнатылады. 

Мысалдар 

VLOOKUP(ізделетін_мән,кесте_жиымы,баған_нөмірі,[іздеу_ауқымы]) 

Қандай мәнді іздеп 

жатырсыз? 

Бұл – іздеу мәні. Excel 

бағдарламасы осы мәнге 

іздеу кестесінің сол жақ 

шеткі бағанынан сәйкестік 

іздейді. 

Қайдан іздеу керек?  

Бұл – іздеу кестесі. 

VLOOKUP формуласын 

көшіруді жоспарласаңыз, 

аумақты «құрсаулау» үшін 

нақпа-нақ сілтемелерді 

пайдалану қажет болуы 

мүмкін. 

Іздеу нәтижелері қай бағанда 

болады?  

Бұл мән VLOOKUP формуласы 

бар ұяшықта пайда болады.  

1-ден бастап, осы санның не 

болатынын анықтау үшін, 

бірінші бағаннан бастап 

санаңыз 

Іздеу мәні нақты сәйкестік 

(FALSE немесе 0) болуы керек 

пе, әлде нақты мән болмаса 

шамаланған мән (TRUE 

немесе 1) бола берсін бе? 

TRUE үшін, дұрыс нәтижелер 

алу үшін сол жақ шеткі бағанды 

артуы бойынша сұрыптаңыз. 

Ұя сілтемесі 
=VLOOKUP(A2, 
$D$2:$G$145, 4, 0) 

Мәтін немесе сан 
= VLOOKUP("DI-328", A2:D6, 
3, FALSE) 

= VLOOKUP("John Smith", 
A2:D6, 3, FALSE) 

=VLOOKUP(0.7,A2:C10, 3, 
FALSE) 

 

Ауқымы (нақпа-нақ 
сілтеме) 
=VLOOKUP(A2, D$2:$G$15, 
4, 0) 

Аталған ауқым 
=VLOOKUP(021345, 
2010SalesData, 4, 0) 

Парақ сілтемесі 
=VLOOKUP(A2, Grades!
$D$2:$C$10, 3, TRUE) 

Жұмыс кітабының 
сілтемесі 
=VLOOKUP(G2, 
[Products.xlsx]Sheet1!
$A$2:$C$200, 3, FALSE) 

Сан 
=VLOOKUP
(A2,$D$2:$G$145, 2, 0) 

=VLOOKUP

(A2,$D$2:$G$145, 3, 0) 

 

Осы жерде көрсетілген 

мысалда D бағаны – 1, 

E бағаны – 2, F бағаны – 

3 және тағы солай кете 

береді. 

Нақты сәйкестік 
=VLOOKUP("John Smith", 
$D$2:$G$145, 4, FALSE) 

Нақты сәйкестік 
=VLOOKUP("John Smith", 
$D$2:$G$145, 4, 0) 

Шамаланған сәйкестік 
=VLOOKUP(Sales,  
2010ComRates, 3, TRUE) 

Шамаланған сәйкестік 
=VLOOKUP(Sales,  
2010ComRates, 3, 1) 

Шамаланған сәйкестік 
=VLOOKUP(Sales,  
2010ComRates, 3) 

Сипаттама 

Microsoft Excel  

VLOOKUP жаңарту құралы 
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Жұмыс істеп тұрған VLOOKUP формуласына қарайық. Веб-торабыңыз туралы деректерді қамтитын жұмыс кітабы бар делік. Жұмыс кітабы «Бет 

көріністері» (әрбір торап бетін және ол қабылдайтын хиттерді бірегей түрде анықтайтын бет идентификаторларының жиынтығы) деп аталатын жұмыс 

парағын және «Беттер» (әрбір идентификаторға сай бет идентификаторлары мен беттердің атаулары) деп аталатын басқа жұмыс парағын қамтиды. 

Мақсатыңыз – бет идентификаторларына сәйкес бет атауларын табу және көрсету. Осы мысалдың қосымша толық түсіндірмесін 3-беттен қараңыз. 

Microsoft Excel 

VLOOKUP жаңарту құралы 

=VLOOKUP(A2, PAGES!$A$2:$B$39, 2, FALSE) 

Бет көріністері жұмыс парағының 

B2 ұясындағы VLOOKUP 

формуласы Excel бағдарламасына 

A2 ұясындағы мәнді алуды 

сұрайды, Беттер жұмыс парағына 

қосылып, сәйкестікті іздейді.  

Формуланың соңындағы FALSE 

аргументі Excel бағдарламасынан 

сәйкестіктің дәл болуын сұрайды. 

Бет көріністері жұмыс 

парағындағы формуласы 

бар ұяшықта Excel 

бағдарламасы өзі тапқан 

бет атауын көрсетеді. 

Беттер жұмыс парағындағы VLOOKUP 

мүмкіндігі A2 ұясынан B39 ұясына дейінгі 

ұялардың сол жақ шеткі бағаннан 

Бет көріністері қойындысындағы A2 

ұясындағы мәнге сәйкестік іздейді… 

...сәйкестік болса, формула 2-бағанға 

(Бет атауы) сәйкес бет атауын шығарып 

алу үшін жылжиды. 

1 

2 

3 
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Аргумент Ескертпелер 

ізделетін_мән Бұл – іздеу терминіңіз немесе тапқыңыз келген мән. Осы мысалда іздеу термині – «Бет көріністері» жұмыс парағындағы 

A2 ұясында табылған беттің 8 сандық идентификатор нөмірі. 

кесте_жиымы Мұны іздеу кестесі немесе ізделетін ұялар ауқымы деп санаңыз. Ұялар басқа жұмыс парағында орналасады, сондықтан жұмыс 

парағының атауы (Беттер) ауқым мәндерінің ($A$2:$B$39) алдында тұрады. Леп белгісі (!) парақ сілтемесін ұяшық сілтемесінен 

бөліп тұрады. Бір бетте формула ретінде орналасқан ауқым арқылы іздеу керек болса, парақ атауын және леп белгісін алып 

тастаңыз. Сонымен қатар, осы ауқымдағы доллар белгілері бұл ауқымның нақпа-нақ немесе «құлыпталған» сілтеме екенін 

көрсетеді. Іздеу кестесін құлыптасаңыз, Excel бағдарламасы VLOOKUP  формуласын қайдан көшіргеніңізге қарамастан әрқашан 

A2 және B38 аралығындағы ұяларға қайта жүгінеді. 

бағ_индекс_сан Бұл – іздеу кестесіндегі табылуы қажет мәндерді қамтитын баған. Мысалы, «Беттер» жұмыс парағы бағандарындағы B бағанында 

табылуы қажет бет атаулары болады. B бағаны ұялардың анықталған ауқымындағы (A$2:$B$39) екінші баған болғандықтан, 

функция 2 санын пайдаланады. 

ауқымды_іздеу Осы жерде FALSE мәнінің пайдаланылған себебі – Excel бағдарламасы біздің бет идентификаторы нөміріміздің дәл сәйкестігін 

табуға әрекеттенеді. Excel бағдарламасы дәл сәйкестікті таба алмаса, #N/A қатесін көресіз. TRUE немесе 1 мәнін пайдалансаңыз 

немесе осы аргументті толық тастап кетсеңіз, VLOOKUP мүмкіндігі іздеу терминіңіздің келесі ең төменгі сәйкестігін береді. 

Мысалы, 96 санын іздеп жатсаңыз және кестеде мұндай еш сан кездеспесе, бірақ 90 саны болса, VLOOKUP мүмкіндігі оны 

сәйкестік деп санап, 90 санын нәтиже ретінде береді. 

Жұмыс істеп тұрған VLOOKUP формуласына қарайық. Веб-торабыңыз туралы деректерді қамтитын жұмыс кітабы бар делік. Жұмыс кітабы «Бет 

көріністері» (әрбір торап бетін және ол қабылдайтын хиттерді бірегей түрде анықтайтын бет идентификаторларының жиынтығы) деп аталатын жұмыс 

парағын және «Беттер» (әрбір идентификаторға сай бет идентификаторлары мен беттердің атаулары) деп аталатын басқа жұмыс парағын қамтиды. 

Мақсатыңыз – бет идентификаторларына сәйкес бет атауларын табу және көрсету. Осы мысалдың көрнекі түсіндірмесін 2-беттен қараңыз. 

Microsoft Excel 

VLOOKUP жаңарту құралы 

=VLOOKUP(A2, PAGES!$A$2:$B$39, 2, FALSE) 

Бет көріністері жұмыс 

парағындағы A2 ұяшығындағы 

мәнді іздеу термині ретінде 

пайдаланыңыз. 

...сәйкестік табылғанда, 

сәйкес бет атауын 

көрсетіңіз 

...сол жерде болғанда, 

іздеу терминінің дәл 

сәйкестігін табыңыз 

Беттер жұмыс парағында A2 және B39 

ұяшықтарының аралығындағы ұялардың 

сол жақ шеткі бағандарынан A2 

ұясындағы мән сәйкестіктерін іздеңіз... 


